
 

          Piotrków Trybunalski, 23 kwietnia 2008 r.   

 

SPZ.341/8 – FS/07/08 

Wykonawcy ubiegający  się   

o zamówienie publiczne 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wybór projektanta i wykonawcy  robót budowlanych 
dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w ramach 
Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim Nr 2004/PL/16/C/PE/003 

  

 

1. Warunki Szczególne, Klauzula 4.4  
d) dodany pkt. (g) 
Ze względu na uwagi i propozycje modyfikacji pkt. (f) Wykonawca proponuje 
modyfikację odpowiednio pkt. (g) w brzmieniu: „JeŜeli Wykonawca nie 
dostarczy dowodów, Ŝe wymagalne i bezsporne co do  zasady oraz co do 
wysokości naleŜności dla Podwykonawcy zostały zapłacone lub w inny sposób 
nie uzasadni braku płatności na rzecz Podwykonawców, pomimo ich 
wymagalności i bezsporności, Zamawiający wypłaci Podwykonawcy kwoty, 
których Wykonawca nie wypłacił, zawsze jednakŜe z uwzględnieniem roszczeń 
wzajemnych Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikających z zawartej 
między nimi umowy. Tak wypłacone do Podwykonawcy kwoty, Zamawiający 
potrąci z kwot naleŜnych Wykonawcy, zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego].” 
Odpowiedź: 

 W nawiązaniu do odpowiedzi w ppkt c) Zamawiający nie wyraŜa zgody na 
włączenie do treści klauzuli 4.4 w ppkt g) sformułowania: „…zawsze jednakŜe z 
uwzględnieniem roszczeń wzajemnych Wykonawcy wobec Podwykonawcy 
wynikających z zawartej między nimi umowy”. Uwzględnia natomiast, zgodnie z 
odpowiedzią w ppkt b) zmianę brzmienia ppkt g) zgodnie z propozycją 
Wykonawcy na: 
„JeŜeli Wykonawca nie dostarczy dowodów, Ŝe wymagalne i bezsporne co do  
zasady oraz co do wysokości naleŜności dla Podwykonawcy zostały zapłacone 
lub w inny sposób nie uzasadni braku płatności na rzecz Podwykonawców, 
pomimo ich wymagalności i bezsporności, Zamawiający wypłaci 
Podwykonawcy kwoty, których Wykonawca nie wypłacił. Tak wypłacone  
Podwykonawcy kwoty, Zamawiający potrąci z kwot naleŜnych Wykonawcy, 
zgodnie  
z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].”  



 
2. Część II rozdział 3 – Warunki szczególne kontraktu – klauzula 4.4. Zdaniem 

Wykonawcy naleŜy wykreślić podpunkt (f) i (g) poniewaŜ inwestor ma prawo – 
zgodnie z k.c. – wyrazić lub nie zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą, 
moŜe takŜe Ŝądać przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą. 
Inwestor – równieŜ na zasadach określonych w k.c. – odpowiada solidarnie 
względem Podwykonawcy, za zapłatę wynagrodzenia przez Wykonawcę. Nie 
oznacza to jednak, iŜ inwestor moŜe kontrolować sposób wykonywania umowy 
między Wykonawcą a Podwykonawcą w części dotyczącej np. wypłaty 
wynagrodzenia, gdyŜ nie jest stroną tej umowy. Wstrzymanie wypłaty 
wynagrodzenia moŜe być całkowicie zgodne  z prawem – jako następstwo 
wadliwego wykonania robót. Inwestor nie ma takŜe tytułu prawnego  
do dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy, bowiem – 
jak juŜ zauwaŜono – nie zawierał z nim umowy. Nie moŜe równieŜ wstrzymać 
płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku prawidłowo wykonanych robót, 
wskazując jako przyczynę fakt niezapłacenia Podwykonawcy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na te zmiany? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie podpunktów f) i g). 

3. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 54 pismo Zamawiającego znak 
SPZ.341/8-FS/07/08 z dnia 17.03.2008 r.) prosimy o wyjaśnienie, czy polisa, która 
zawiera OC delikt i OC kontrakt spełnia wymogi postawione przez 
Zamawiającego w pkt. 9.4) c) SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga, dla 
spełniania warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, polisy,  
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. 

4. Warunki Szczególne, Klauzula 11.10 (oraz do pozostającego z tą klauzulą w 
związku pkt. 8 IDW) Dokonana przez zamawiającego zmiana warunków umowy 
w zakresie okresu trwania rękojmi i gwarancji – Klauzula 11.10 oraz terminów 
wykonania przedmiotu Kontraktu, o którym mowa w pkt. 8 IDW jest 
wprowadzona w sposób niespójny i zupełnie niezrozumiały. W świetle 
wprowadzonych w pkt. 8 IDW oraz Klauzuli 11.10 zmian Wykonawca wnosi  
o wyjaśnienie przez Zamawiającego następujących kwestii: 
- ile wynosi Okres Zgłaszania Wad i jakie zdarzenia skutkują rozpoczęciem i 
zakończeniem biegu tego okresu? 
- czym w opinii Zamawiającego i w świetle dokumentów kontraktowych 
(opartych na FIDIC) jest Okres Zgłaszania Wad? Czy jest to czas obejmujący 
okres realizacji kontraktu czy po jego zakończeniu, a jeŜeli po zakończeniu to 
czy jego bieg pokrywa się z biegiem okresu rękojmi i gwarancji, które co do 
zasady równieŜ rozpoczynają bieg od daty zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy i od jego odbioru? 
- ile wynosi okres gwarancji i od kiedy jest liczony? 



 
- ile wynosi okres rękojmi i od kiedy jest liczony? 
- Wykonawca zwraca uwagę, Ŝe zmienione zapisy Klauzuli 11.10 oraz pkt. 8 IDW 
oznaczają, Ŝe po upływie Okresu Zgłaszania Wad [(zgodnie z załącznikiem do 
oferty wynoszącym 12 miesięcy od daty Świadectwa Przejęcia), który w 
oparciu o zapisy FIDIC – upływa z chwilą wydania Świadectwa Wykonania i 
oznacza zakończenie okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady – w 
świetle przedstawionych przez Zamawiającego Warunków Szczególnych], 
rozpoczyna się dopiero bieg okresów gwarancji i rękojmi w rozumieniu 
przepisów  kodeksu cywilnego. W ocenie Wykonawcy wymaga zatem 
wyjaśnienia czym jest Okres Zgłaszania Wad przewidziany w Kontrakcie na 12 
miesięcy – skoro w zamierzeniu twórców FIDIC miał to być właśnie okres 
odpowiedzialności za wady wykonanych robót czyli odpowiednio – gwarancji 
lub/ i rękojmi w zaleŜności od prawa stosującego FIDIC państwa, podczas gdy 
w świetle zaproponowanych zapisów jest to okres zawieszenia trwający przez 12 
miesięcy (z moŜliwością jego przedłuŜenia nawet do 36 miesięcy w razie 
ziszczenia się przesłanek z Klauzuli 11.3) począwszy od daty wydania 
Świadectwa Przejęcia (tj. protokołu odbioru końcowego robót)  
do daty wydania Świadectwa Wykonania (odpowiednik odbioru 
dokonywanego z upływem okresu gwarancji), którego upływ dopiero 
rozpoczyna bieg 36 –cio  miesięcznej gwarancji i rękojmi? 
- nie pomijając powyŜszego – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieŜności w 
zmienionych zapisach między treścią pkt. 8 IDW oraz Klauzuli 11.10 tj. terminu 
trwania gwarancji wskazanego odpowiednio na 24 miesiące i 12 miesięcy na 
urządzenia ( w pkt. 8 IDW) oraz 36 miesięcy na roboty budowlane i urządzenia 
(w Klauzuli 11.10 ) tj. o wskazanie jaki okres gwarancji został przewidziany na 
roboty budowlane a jaki na urządzenia?  

5. Zamawiający w piśmie nr SPZ.341/8-FS/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. dokonał 
modyfikacji części I – IDW:- PKT 8 Termin wykonania zamówienia, zmiana: 
„…Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem 
zamówienia wynosi 24 miesiące oraz 12 miesięcy na urządzenia od daty 
wydania Świadectwa Wykonania”, 
- Klauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania, zmiana: „ Wymagany okres 
gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem 
zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Wykonania”. 
Czy w świetle dotychczasowych zapisów kontraktowych zapis nie powinien 
brzmieć: „… 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia”?  
Podobną sytuację mamy równieŜ w ostatnim akapicie Klauzuli 11.10: 
„…dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej 
umowy przez okres 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia”? 
Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie powyŜszych zapisów kontraktowych 
dotyczących okresu gwarancji dla urządzeń i robót budowlanych będących 
przedmiotem w/w zamówienia. 
Odpowiedź (4 – 5): 
Zamawiający koryguje zaistniały błąd poprzez zastąpienie w pkt 8 IDW zdania: 

„…Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane będące 
przedmiotem zamówienia wynosi 24 miesiące oraz 12 miesięcy na urządzenia 
od daty wydania Świadectwa Wykonania”. 



 
zdaniem zawartym w Klauzuli 11.10: 

„…Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące 
przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty wydania 
Świadectwa Wykonania.”  

 Okres Zgłaszania Wad – 12 m – cy liczony od wydania Świadectwa Przejęcia, 
wliczony do okresu realizacji, nie pokrywający się z Okresem Gwarancji , ani 
rękojmi. Okres Gwarancji 36 m – cy na roboty od daty wydania Świadectwa 
Wykonania. Okres rękojmi 3 lata od daty wydania świadectwa Wykonania; 

6. Czy Zamawiający zamierza zmodernizować rozdzielnicę SN? W materiałach 
SIWZ nie udało się znaleźć wzmianki o jej modernizacji. Naszym zdaniem, po 
wykonaniu remontu i rozbudowy oczyszczalni będzie to najsłabszy element 
zasilania obiektu w energię elektryczną, jak równieŜ nie przystający technicznie 
do nowoczesnej technologii.  
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje w ramach Kontraktu modernizację rozdzielnicy SN – 
konieczność spowodowana stanem technicznym zainstalowanych urządzeń w 
zakresie  
− Obudowy celek wszystkich pól stacji pozostają dotychczasowe, zostaną 

jedynie odremontowane i zakonserwowane, 
− Mosty szynowe torów głównych w poszczególnych sekcjach pozostają bez 

zmian, zostaną jedynie odremontowane i zakonserwowane, 
− WyposaŜenie pól pomiarowych pozostaje bez zmian, 
− Pola zasilające i odpływowe: wymiana odłączników na nowe, wyłączników 

na typy z napędem silnikowym, wymiana kompletu zabezpieczeń pola, 
wyposaŜenie pola w nowe układy sterowania i sygnalizacji, 

− Pole sprzęgłowe: wymiana odłączników na nowe, wyłącznika na typ z 
napędem silnikowym, wyposaŜenie pola w nowe układy sterowania i 
sygnalizacji, 

− Wyprowadzenie sygnałów dotyczących stanów wszystkich łączników i 
zabezpieczeń, 
do wskazanego przez inwestora pomieszczenia, 

− Dopasowanie istniejących szyn w zakresie danego pola do zastosowanych, 
nowych aparatów, 

− WyposaŜenie stacji w baterię akumulatorów z układem ładowania, 
− Wykonanie Rozdzielnicy Potrzeb Własnych (RPW) stacji zasilanej z 

niezaleŜnego źródła na potrzeby gniazd remontowych, 
− Wymiana dotychczasowego oświetlenia stacji z moŜliwością zasilania tego 

oświetlenia z RPW, 
− Wymiana dotychczasowego sprzętu BHP i ppoŜ. stacji, 
− Wyremontowanie pomieszczeń stacji w zakresie renowacji powierzchni ścian 

wewnętrznych i zewnętrznych,  podłóg, sufitów, dachu oraz drzwi 
wejściowych. 

7. Zgodnie z SIWZ punkt 1.4.1.d istniejące otwarte baseny fermentacyjne i poletka 
osadowe podlegają rozbiórce i wykonawca ma usunąć wszystkie 
zgromadzone osady, których na podstawie odpowiedzi z dnia 5.03.2008 r. 
punkt 66 jest:  
- w komorach OBF  28 700 m3 



 
- na poletkach osadowych  10 800 m3 
- w ZKF  6 000 m3 
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.02.2008r. punkt 41 jest napisane 
„Zgromadzony osad powinien być wywoŜony na miejskie wysypisko śmieci Doły 
Brzeskie oddalone od centrum Piotrkowa Trybunalskiego o 15 km” 
W trakcie rozmowy telefonicznej z Panią Teresą Purgał (inspektor ds. rozliczeń - 
wysypisko śmieci Doły Brzeskie) otrzymaliśmy informację, Ŝe wysypisko będzie 
zamknięte do  dnia 31.03.2008 r., a w tej chwili są prowadzone prace związane 
z zasypywaniem zamykającym wysypisko śmieci. 
Prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi: gdzie będzie moŜna wywieść 
osady z oczyszczalni w formie osadu nie odwodnionego i w ilości podanej w 
punkcie 66 ? 
Czy Zamawiający dopuszcza wywiezienie tak duŜej ilości osadu nie 
odwodnionego na wysypisko w stosunkowo krótkim czasie? WiąŜe się to z 
odpowiednim przygotowaniem wysypiska.  

8. Ponownie pytamy o wskazanie aktualnego miejsca składowania osadów 
wywoŜonych z OBF, poletek osadowych i WKFZ-tów. 

9. W odpowiedziach z dnia 5.03.2008  odp. nr 66 jest napisane Ilość osadów 
znajdujących się obecnie w komorach OBF wynosi ok. 28700m3, na poletkach 
osadowych ok. 10 800m3, a w ZKF 6000m3. 
 Prosimy o odpowiedź, czy w chwili obecnej ilość osadu jest taka sama, jaka 
była podana w odpowiedziach z dnia 5.03.2008 r.? Jeśli nie, to prosimy 
Zamawiającego o podanie aktualnych ilości osadów. 
Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość dopłaty do prac związanych z 
usunięciem i utylizacją osadu w trakcie realizacji kontraktu w przypadku gdy 
ilość osadu będzie odbiegała od ilości podanej w odpowiedziach ? 
PowyŜsze wynika z codziennej pracy oczyszczalni , która generuje produkcję 
osadu z WKFZ na poziomie ok.  20 ton/ dobę. Co Zamawiający zamierza zrobić 
z tym osadem w okresie likwidacji OBF i poletek osadowych? 
Odpowiedź (7 – 9): 
Na terenie wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich od 31.03.2008 r. rozpoczął 
się proces rekultywacji, podczas którego przyjmowanie osadów nie będzie 
moŜliwe. NajbliŜsze składowisko znajduje się w okolicach Kamieńska, na które 
przyjmowane są tylko osady odwodnione. W gestii Wykonawcy pozostaje 
sposób usunięcia i zagospodarowania osadu z komór OBF i poletek. 
Postępowanie winno być zgodne z ustawą o odpadach wraz z przepisami 
wykonawczymi. 

10. W pkt. 1.3.2. Ogólny program modernizacji, podpunkt (6) Roboty towarzyszące 
widnieje zapis: „W ramach kontraktu naleŜy wykonać zagospodarowanie 
terenu oczyszczalni związane z rozbiórką obiektów wyłączanych z eksploatacji, 
plantowaniem terenu, wymianą gruntu, nasadzeniami.” W pkt. 2.2.11. 
Zagospodarowanie terenu w akapicie dot. Zieleni i małej architektury widnieje 
zapis: „kontrakt nie przewiduje nowych nasadzeń. Prace związane są jedynie z 
realizacją trawników przesadzeniami istniejących krzaków z zachowaniem 
wymogów punktu 2.5.” Dodatkowo Decyzja o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie dot. Ochrony środowiska podaje: „f/ Na terenie 
nieruchomości zachować istniejący drzewostan. WzdłuŜ zachodniej granicy 



 
terenu oczyszczalni (zlokalizowanej najbliŜej zabudowy mieszkalnej) naleŜy 
dokonać obsadzeń wysoką roślinnością (…)” Wobec powyŜszego prosimy o 
wyjaśnienie niejasności w zapisach PFU i jasne wskazanie zakresu 
zagospodarowania  terenu  ze   szczególnym  naciskiem   na   sprawy     
dotyczące     istniejącego  i przewidywanego drzewostanu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie znajduje niejasności i rozbieŜności w treści PFU. Zapisy punktu 
2.2.11 nie wskazują na konieczność wykonania nasadzeń wysokiej roślinności w 
ramach Kontraktu, pomimo treści decyzji środowiskowej. Zapisy punktu 1.3.2 
wskazują na zmianę sposobu zagospodarowania terenu, choćby w wyniku 
samej rozbiórki i prac jakie mogą być konieczne w ramach ostatecznego 
zagospodarowania terenu. 

11. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1-8 (pismo Zamawiającego znak 
SPZ.341/8-FS/07/08 z dnia 25.03.2008 r.) prosimy o potwierdzenie, Ŝe „a 
odpowiadające im pozycje Wykazu cen naleŜy usunąć” dotyczy pozycji nr 109 i 
110 poprawionego wykazu cen z właściwą numeracją załączonego w 
odpowiedziach nr 51-55 z dnia 11.02.2008 przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.   

12. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 14-15 (pismo Zamawiającego znak 
SPZ.341/8-FS/07/08 z dnia 25.03.2008 r.) prosimy o potwierdzenie, Ŝe nowe 
brzmienie pozycji dotyczy poz. nr 32 poprawionego Wykazu cen z właściwą 
numeracją załączonego w odpowiedziach nr 51-55 z dnia 11.02.2008 przez 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.   

13. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 17-28 (pismo Zamawiającego znak 
SPZ.341/8-FS/07/08 z dnia 25.03.2008 r.) prosimy o potwierdzenie, Ŝe rezygnacja z 
renowacji kanału pozycji dotyczy poz. nr 73 poprawionego Wykazu cen z 
właściwą numeracją załączonego w odpowiedziach nr 51-55 z dnia 11.02.2008 
przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.   

14. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 7 (pismo Zamawiającego znak 
SPZ.341/8-FS/07/08 z dnia 17.03.2008 r.) prosimy o potwierdzenie, Ŝe roboty 
związane z budową sieci wody technologicznej winno się ująć w poz. nr 72 
poprawionego Wykazu cen z właściwą numeracją załączonego w 
odpowiedziach nr 51-55 z dnia 11.02.2008 przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.   

15. Proszę o wyjaśnienie i podanie więcej szczegółów z zakresu utrzymania 
dotychczasowej linii ciśnienia. Informacje i wymagania określone z SIWZ są 
bardzo ograniczone. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prosi o doprecyzowanie pojęcia rozumienia pojęcia „linia 
ciśnienia” w zadanym pytaniu. 



 
16. Dotyczy komory rozdzielczej przed osadnikiem wstępnym. 

W SIWZ brak informacji na temat głębokości komory, nie ma równieŜ jej rysunku. 
Prosimy o podanie głębokości komory rozdzielczej przed osadnikiem wstępnym. 
Odpowiedź: 
Głębokość komory w części dopływowej ok. 4 m, głębokość komory w części 
odpływowej ok. 3 m. 

17. Dotyczy kanałów otwartych: głównego i awaryjnego. 
W związku z tym, Ŝe materiały przetargowe zawierają niezbyt wyraźne rysunki, 
prosimy o padanie długości kanału otwartego: 
- awaryjnego  aŜ do doprowadzenia do naturalnego cieku 
- głównego od piaskownika poprzez pompownię ścieków do osadnika 

wstępnego. 
Odpowiedź: 
długość kanału awaryjnego  aŜ do doprowadzenia do naturalnego cieku – 416 
m, długość kanału ścieków surowych od piaskownika do pompowni ścieków – 
53 m,długość kanału ścieków oczyszczonych od osadników wtórnych do 
pompowni – 142 m; 

18. PFU część III / 1.4.15 Zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego b) 
wyposaŜenie stacji w kompletną instalację  do zagęszczania osadu 
nadmiernego o wydajności wynikającej  z obliczeń technologicznych, z 
zastosowaniem rezerwy przerobu w ramach istniejącego zagęszczacza 
mechanicznego. Czy wykonawca moŜe dostarczyć więcej niŜ 1 urządzenie do 
zagęszczania osadu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w PFU docelową liczbę zagęszczaczy - 2 kpl, w tym jeden 
istniejący, co zapisano w punkcie 1.4.15.b).  

19. PFU część III / 1.4.3 Piaskownik b) wdroŜenie systemu płukania wydzielonego 
piasku. Czy wykonawca moŜe dostarczyć więcej niŜ 1 urządzenie do separacji i 
płukania piasku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie ograniczył liczby separatorów piasku i dopuszcza dostawę 
jednego urządzenia dla piaskownika istniejącego i drugiego urządzenia dla 
piaskownika projektowanego.  

20. PFU część III / 1.4.3 Piaskownik a) rozdział ciągów technologicznych ścieków w 
pogodzie suchej i wód zmieszanych w okresie opadów atmosferycznych oraz 
b) wdroŜenie systemu płukania wydzielonego piasku. Prosimy o zunifikowanie 
standardu materiałowego dla piaskownika kompaktowego i separatora piasku 
z płuczką. Z jakiego typu stali powinny zostać dostarczone urządzenia – z 
0H18N9, czy 1H18N9T? 
Odpowiedź: 
Stosowne wymagania Zamawiający podał w treści PFU. W punkcie 1.4.3. a 
dotyczącym piaskownika zapisano: "wykonanie całości urządzenia nie 
wyłączając przenośnika ślimakowego ze stali kwasoodpornej nie gorszej niŜ 
1.4301 wg DIN", a w punkcie 1.4.3. b dotyczącym separatora i płuczki zapisano: 
"wykonanie materiałowe części mających bezpośredni kontakt ze ściekami: stal 
ko. min. 1H18N9T".  



 
21. PFU część III / część opisowa 2/2 (17) WW 11.00 Rozruch, Próba Eksploatacyjna.  

Prosimy o podanie cen jednostkowych zuŜycia 
• wody 
• energii elektrycznej 
• PIX 
• Polielektrolitu 

Odpowiedź: 
Zamawiający uwaŜa, Ŝe wartości te nie są istotne dla przygotowania oferty. 
Niemniej, ceny jednostkowe, o podanie których występuje Wykonawca nie są 
informacjami dostępnymi jedynie u Zamawiającego. 

22. Prosimy o podanie pH ścieków surowych. 
Odpowiedź: 
pH ścieków surowych mieści się w przedziale 7,4 - 9,3. 

23. PFU część III / 1.4.20 Stacja mechanicznego odwodniania. Czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę pras taśmowych na wirówki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza Ŝadnych zmian w stosunku do PFU. 

24. PFU część III / 1.4.21 Proces ostatecznej utylizacji osadu. Prosimy o podanie ilości 
osadu dowoŜonego, w celu poprawnego zwymiarowania stanowiska 
przyjmowania osadów  zewnętrznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podał parametry dla stacji przyjmowania osadu dowoŜonego w 
punkcie 1.4.21. b) PFU. Zamawiający na tym etapie nie dysponuje ostateczną 
wiedzą o ilości osadów jakie będą dowoŜone do węzła. Zamawiający 
zastrzega, Ŝe nie będzie prowadził ponad nominalnej eksploatacji urządzenia 
dobranego wg parametrów funkcjonalno-uŜytkowych zdefiniowanych w PFU. 

25. W związku z potrzebą rozbudowy  systemu elektroenergetycznego na terenie 
oczyszczalni prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej dla istniejących 
sieci elektroenergetycznych.  
Odpowiedź: 
Zdaniem zamawiającego dokumentacja stanowiąca SIWZ jest kompletna i 
wystarczająca w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 roku. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia SIWZ o wnioskowane 
materiały. 

26. Prosimy o podanie czy w rozdzielnicy SN – 15 kV istnieje moŜliwość zabudowy 
dwóch pól odpływowych z których będzie moŜliwe wykonanie zasilania nowej 
stacji transformatorowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iŜ w istniejącej rozdzielni SN-15kV są wolne dwa 
miejsca na zainstalowanie dwóch pól odpływowych. 

27. Po dokonaniu wizji lokalnej konstrukcji i przeanalizowaniu oceny stanu 
technicznego istniejących WKFZ, uwaŜamy Ŝe remont WKFZ polegający na 
wykonaniu nowej Ŝelbetowej kopuły i dołoŜeniu nowej izolacji termicznej na 
ścianach i kopule jest jednym z wielu rozwiązań konstrukcyjnych modernizacji 
komór. 



 
Według ekspertyzy technicznej, opracowanej przez NOT Oddział w Piotrkowie 
Trybunalskim, nie jest znany i nie jest opisany stan techniczny ścian pionowych 
Ŝelbetowych komór fermentacyjnych.  
Rozwiązaniem alternatywnym i równieŜ poprawnym jest zastosowanie 
technologii zbiornika stalowego jako WKFZ a efekt eksploatacyjny  i wizualny 
jest bardzo korzystny. Zbiorniki tego typu pracują obecnie na wielu 
oczyszczalniach i nie stwierdzono ich usterkowości.  
Pomimo wcześniejszych odpowiedzi prosimy o decyzję, czy Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość zastosowania technologii zbiorników stalowych dla WKFZ-
tów ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ w sprawie wykonania komór 
fermentacyjnych.  

28. W odpowiedziach z dnia 17.03.2008 w na pytanie 12-14 jest napisane 
Zamawiający w wyjaśnieniu informuje wykonawców iŜ napowietrzne odcinki 
rurociągów obiektowych prowadzących ścieki osady oraz ich mieszaninę winny 
być zawsze wykonane ze stali OH18N9 
Czy Zamawiający przez rurociągi napowietrzne w obiektach rozumie wszystkie 
rurociągi miedzy innymi i te, które są w pompowniach? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający potwierdza. 

29. PFU cz. III pkt. 1.4.9 (b) Pompownia osadu recyrkulowanego – wymiana pomp i 
armatury w obiekcie, zapisano „w ramach modernizacji obiektu naleŜy 
wymienić pompy, armaturę i elementy rurociągów tłocznych osadu 
recyrkulowanego i nadmiernego” Czy w świetle ww. zapisu naleŜy rozumieć, Ŝe 
wymiana „elementów rurociągów tłocznych” dotyczy jedynie króćców 
niezbędnych do wykonania montaŜu nowej armatury? Czy powyŜszy zapis 
naleŜy podobnie interpretować w stosunku do innych obiektów tj.: Pompownia 
wysokich ciśnień,  Pompownia ścieków surowych? 
Odpowiedź: 

Wymiana elementów rurociągów tłocznych w pompowni dotyczy instalacji 
obiektowych w zakresie koniecznym do skalibrowania średnic i podłączenia 
armatury, pomp oraz innych elementów wyposaŜenia części tłocznej. 
Wykonawca winien przyjąć wymianę wszystkich elementów instalacji tłocznej w 
obiekcie, jako konieczne do wymiany (do granicy obiektu). 

30. PFU cz. III pkt. 1.4.17 (a) Wymienniki ciepła. Czy Zamawiający przewiduje 
wymianę wszystkich rurociągów technologicznych czy jedynie dostosowanie 
istniejącej instalacji do montaŜu nowych wymienników, armatury oraz 
opisanych wymogów Zamawiającego w stosunku do tej instalacji ?  
Odpowiedź: 

W ramach punktu 1.4.17 a) naleŜy przewidzieć kompletną wymianę rurociągów 
technologicznych w stacji wymienników ciepła. 
 



 
31. PFU cz. III pkt. 1.4.19 „Zbiornik nadawy” 

Zapisy w PFU jednoznacznie opisują zagęszczanie osadu przefermentowanego 
po ZKF w technologii zagęszczania grawitacyjnego. Osad przefermentowany 
zagęszczony odprowadzony powinien być do budynku pras. 
Czy Zamawiający podtrzymuje powyŜsze zapisy z PFU? 
Odpowiedź: 
W punkcie 1.4.19 PFU zamawiający wymaga wykonania zbiornika nadawy, 
który w konstrukcji jest analogiczny do budowy zagęszczaczy grawitacyjnych, 
ale pełni funkcję odgazowania osadu przed odwadnianiem mechanicznym. 
Zamawiający zwraca uwagę, Ŝe osad przefermentowany, po odgazowaniu w 
zbiorniku nadawy będzie poddawany odwadnianiu mechanicznemu. 
 
 

 


